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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea Ştiinţe Economice 

Departamentul „Finanțe și Bănci” 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

 

BAZELE ASIGURĂRILOR ȘI REASIGURĂRILOR 

Responsabil de disciplină/modul: Gherjavca Svetlana, dr., lect. univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.04.A.0.31 

Cu frecvență la 

zi 

120 30 30 
- 

60 
4 Română 

S.04.A.0.32 

Cu frecvență 

redusă 

120 16 8 
- 

96 
4 Română 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

CP 1. Cunoașterea conceptelor, 

teoriilor, metodelor, instrumentelor 

fundamentale de natură economico-

financiară, în realizarea de sarcini 

profesionale; 

 Cunoașterea formelor de constituire a fondurilor de asigurare, 

tipurile de asigurări, modul de calcul a primelor de asigurare și 

principiile de determinare a despăgubirii. 

 Evaluarea critică a proceselor, fenomenelor, proiectelor 

specifice domeniului asigurărilor. 

CP 2. Executarea operaţiunilor, 

tranzacțiilor și sarcinilor specifice 

domeniului financiar în condiţii de 

autonomie restrânsă sau asistenţă 

calificată. 

 

 Descrierea operațiunilor specifice domeniului asigurări. 

 Aplicarea metodelor și procedeielor de analiză, proiectare, 

evaluare pentru soluționarea cazurilor de asigurări/reasigurări. 

 Evaluarea critică a cazurilor de asigurare/reasigurare. 

 Simularea unor sarcini specifice domeniului 

asigurări/reasigurări. 

CP 3. Evaluarea indicatorilor 

economico-financiari și fluxurilor 

financiare în vederea aprecierii 

unor situații și luării unor decizii în 

domeniul asigurărilor. 

 

 Cunoașterea și identificarea indicatorilor economico-financiari 

și a tipologiei fluxurilor financiare în domeniul asigurărilor. 

 Aplicarea tehnicilor de reasigurare; analiza influenţei 

operaţiunilor de reasigurare asupra stabilităţii financiarea 

asigurătorului. 

 Aplicarea metodologiei de calcul și analiză a indicatorilor 

economico-financiari și a procedeielor de evaluare a fluxurilor 

financiare în domeniul asigurărilor. 

 Utilizarea rezultatelor analizei indicatorilor economico-

financiari și a evaluării fluxurilor financiare pentru soluționarea 

cazurilor de asigurare. 

 Previzionea indicatorilor financiari și elaborarea direcţiilor de 

acţiune în vederea realizării acestora în cadrul a instituţiilor 

financiar. 

 Elaborearea unei lucrare aplicative cu evidenţierea problematicii 

și formularea recomandărilor în vederea soluţionării unor 

probleme din domeniul asigurărilor. 

Conținutul 

disciplinei 

1. Esenţa economică, rolul şi funcţiile asigurării în economia de piaţă  

2. Conceptul de asigurare 

3. Elementele tehnice şi clasificarea asigurărilor 

4. Contractul de asigurare 

5. Piaţa de asigurare 

6. Asigurarea bunurilor persoanelor fizice şi juridice 

7. Asigurarea în agricultură 

8. Asigurarea de persoane 

9. Asigurarea de răspundere civilă 

10. Asigurarea riscurilor din activitatea de antreprenoriat 

11. Asigurarea indirectă (reasigurarea) 
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Data completării                                  Semnătura titularului de curs 

_________ 20                                  ________________________ 

12. Eficiența în asigurări. 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

 2 lucrări de control (Test 1 și 2) – probe scrise;  

 Elaborarea și susţinerea produsului  studiului individual: referat;  

 Aprecierea în rezultatul participării la seminare.  

Evaluarea finală - examen scris, care include 2 subiecte din cadrul cursului studiat. Fiecare subiect al testului 

cuprinde sarcini de: a) cunoaștere; b) aplicare; c) integrare. 

Nota generală se va determina ca o medie ponderată în modul următor: 

 evaluare curentă, inclusiv produsul lucrului individual – 60%; 

 evaluare finală – 40% 

Lucrul 

individual 
Studenții vor elabora esee. 

Cerințele și termenele de elaborare și prezentatre se conțin în curriculum-ul la disciplină  la capitolul VI ”Studiu 

individual” (poate fi accesat pe platforma e-learning www.moodle.usm.md ). 
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http://www.moodle.usm.md/

